YZ125 – EHDOT JA
EDELLYTYKSET

1. YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun osapuolet
a) Yamaha Motor Europe N.V. (jäljempänä YME), mukaan lukien sen maayksiköt.
b) Infront Moto Racing (jäljempänä IMR).
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM / FIM Europe).
2. Osapuolten tehtävät ja vastuut
YME määrittää YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun (jäljempänä "Cup")
rakenteen ja säännöt. YME on yksikkö, joka vastaa Cupin markkinointi- ja
myynninedistämisoikeuksien hallinnasta. YME on taho, joka on vastuussa tähän
projektiin osallistuvien sidosryhmien välisistä toimista.
b) YME:n maatoimistot vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydestä
ajajiin sekä tarjoavat ajajille bLU cRU -tervetuliaispakkauksen ja tarrasarjan YME:n
pääorganisaation puolesta.
c) IMR hallinnoi SuperFinalen televisiointioikeuksia ja organisoi YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinalen vuosittaisessa MXGP / Motocross of Nations MXoN tapahtumassa. IMR on sidosryhmä, joka on suorassa yhteydessä FIM:n tai FIM
Europen kanssa SuperFinale-tapahtumaa varten.
d) YME vastaa YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen järjestämisestä osana
MXGP/MXoN -kierrosta.
e) SuperFinale-tapahtuman lisensointi tapahtuu FIM:n urheilullisten ja teknisten
määräysten nojalla (vain kertaluontoinen mannermainen lisenssi tai vuosittainen
Euroopan 125-mestaruuslisenssi sallitaan), ja on kilpailijan vastuulla hankkia
tarvittava kilpailulisenssi kansallisen liiton kautta. Tiedot näistä ovat FIM:in
verkkosivuilla ja extranetissä.
f) Kun näissä ehdoissa ja edellytyksissä viitataan tarvittaessa ajajaan tai ajajiin,
tarkoitetaan nimenomaisesti ajajaa ja hänen laillista edustajaansa.
a)

3. Cupin rakenne
a) Ilmoittautuminen
Online-ilmoittautuminen Cupiin on mahdollista 27.9.2022–28.2.2023.
b) Kansallinen mestaruussarja
Cup on kiinteä osa kansallista mestaruussarjaa, joissa Yamaha-kilpailijoilla on oma
sijoituksensa. Sijoitus lukitaan 1.8.2023 SuperFinale-ajajien valintaa varten.
c) SuperFinale
Kunkin kansallisen mestaruussarjan parhaat ajajat (kohta 6 – ryhmät A, B, C) ajavat
SuperFinaleissa, jotka järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana osana
MXGP/MXoN-päätapahtumaa.
d) SuperFinalen palkintokorokeseremonia
Kolme ensimmäistä kilpailijaa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 1. sija: malja,
laatta tai FIM Europe -mitali
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2. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali
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3. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali

Distributor Award -kunniamaininta jaetaan kansalliselle jälleenmyyjälle, joka on ollut
aktiivisin seuraavilla vastuualueilla: yhteydenotot, ilmoittautumiset, tulostiedot, mediatiedot
ja läsnäolo kentällä.
Nuoren ajajan Youngest Rider -palkinto annetaan SuperFinalen nuorimmalle kilpailijalle.

e) bLU cRU Masterclass
Kolme parasta ajajaa sekä kaksi YME-kilpakomitean SuperFinalesta MXoN-tapahtumassa
valitsemaa villin kortin ajajaa osallistuvat bLU cRU Masterclass -tapahtumaan (loka- tai
marraskuussa 2023) yhdessä bLU cRU Ambassador -edustajien kanssa.
f) EMX 125 vuonna 2024
YME:n kilpakomitean ja bLU cRU Ambassadorien valitsema paras Masterclass-ajaja liittyy
viralliseen Yamaha MX bLU cRU Teamiin kaudelle 2024.
4. Osallistumisvaatimukset
a) Osallistuminen Cupiin on rajattu Euroopan kansallisiin mestaruussarjoihin osallistuville.
b) Ajajilla on oltava kansallisen moottoriliiton kilpailulisenssi ja hänen on noudatettava
kansallisia kilpailu- ja teknisiä sääntöjä sekä kilpailtava Yamaha YZ125:llä paikallisessa
mestaruussarjassa eurooppalaisessa maassa.
c) Cupin osallistujan on oltava iältään 13–16 vuotta.
Osallistujan on oltava täyttänyt vähintään 13 vuotta tapahtuman ensimmäisissä
teknisissä tarkastuksissa, jotka tehdään yleensä perjantaipäivänä.
Enimmäisikä on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona ajaja täyttää 16 vuotta.
d) Cupiin osallistuvien ajajien tulee ehdottomasti käyttää kansallisessa mestaruussarjassa
sekä SuperFinale- ja Masterclass-tapahtumissa sekä YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup tarrasarjaa että Paddock Blue -tervetulopakkauksen tuotteita, jotka he saavat YME:n
maatoimistoilta, ellei ole muuta kirjallisesti sovittu.
5. Vakuutus
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupin osallistumisvakuutus on kunkin kansallisen liiton ja
erityisesti SuperFinalen osalta FIM:n järjestämisvastuulla.
b) Korvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liittojen lisensseihin
sisältyvien vakuutusten mukaisesti.
c) Ajaja tunnustaa ja hyväksyy riskit ja vaarat, joita Cupiin osallistuminen voi aiheuttaa.
YME ja/tai sen maatoimistot eivät vastaa mistään onnettomuuksista, jotka aiheuttavat
vammoja, pitkäaikaisia tai pysyviä liikuntarajoitteita tai kuoleman.
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6. Osallistuminen tapahtumiin
a) Ajajan on kilpailtava kansallisessa mestaruussarjassaan Yamaha YZ125:llä ja heidän on
osallistuttava vähintään 50 % kyseisen mestaruussarjan kilpailuista voidakseen osallistua
SuperFinale-kilpailuun.
b) YME on vastuussa SuperFinale-kilpailijoiden osoittamisesta kilpailuun maittain ja
kilpailijoiden valinnasta.
c)

Yhteensä 40
mukaisesti:

ajajaa

osoitetaan

SuperFinale-kilpailuun

seuraavien

alueperusteiden

Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat –
yhteensä 14 ajajaa.
Ryhmä B. Ruotsi/Norja/Tanska/Suomi/Belgia/Itävalta/Sveitsi – yhteensä 18 ajajaa.
Ryhmä C. Kreikka/Portugali/Puola/Turkki/Ukraina/Latvia/Viro/Kroatia – yhteensä 8
ajajaa.
Rekisteröitymisen jälkeen YME:n kilpakomitea määrittää maakohtaisen kuljettajajaon.
Tämä määritellään rekisteröitymismäärien mukaisesti, jolloin tarkoituksena on tarjota
ajajille samanlainen mahdollisuus haastaa SuperFinale-kanssakilpailijat kunkin ryhmän
sisällä.
d) Niillä ajajilla, jotka onnistuvat pääsemään Cupin seuraavaan vaiheeseen, on velvollisuus
osallistua kilpailuun, jollei hyväksyttävä este (esimerkiksi loukkaantuminen tai vakava
terveysongelma) sitä estä. Tällöin ajaja korvataan varasijalla olevalla ajajalla.
7. Kustannukset
a) Kaikki Cupin osallistumiskustannukset (kansalliset mestaruuskilpailut, SuperFinale ja bLU
cRU Masterclass) ovat kuljettajan ja/tai hänen tiiminsä vastuulla, mukaan lukien mutta
niihin rajoittumatta kuljetus ja logistiikka, pyörän ostaminen ja käyttö, varaosat, huollot
ja mekaanikon työt, lisenssi kansalliseen mestaruussarjaan sekä SuperFinale.
b) Cupissa ei ole osallistumismaksua. Tämä koskee niin SuperFinale-, Masterclass- kuin
EMX125-ajajia (ei koske kansallisen cupin sääntöjä, kansallisen mestaruussarjan
lisenssiä ja kansallisen liiton tai järjestäjän määrittämiä osallistumismaksuja).
c) YME:n maatoimistot tarjoavat bLU cRU -tervetuliaispakkauksen: 2 Paddock Blue -tpaitaa, 1 Paddock Blue -hupparin, 1 sateenvarjon, 1 lippiksen, 1 selkärepun ja 1
tarrasarjan pyörää varten.
Jos ajaja tarvitsee enemmän tervetulopakkauksen mukana toimitettavia välineitä ja
tarrasarjoja, ne tulee pyytää YME:n maatoimistoilta bLU cRU -koordinaattorin
välityksellä. Materiaalit toimitetaan ajajalle tuettuun hintaan.
8. Rekisteröintiohjeet
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupiin liittyminen edellyttää kaikkien onlinerekisteröintiprosessin vaiheiden noudattamista.
b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyttä ajajaan 14 päivän kuluessa
rekisteröinnin vahvistamiseksi.
c) Ajajan on ilmoitettava kaikki tiedot oikein.
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9. Tapahtumien peruuttaminen
YME pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa, mistä tahansa
syystä ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai peruuttaa kokonaan tai osittain Cupin
ja/tai sitä koskevat ehdot ja edellytykset. YME ei ole vastuussa peruutuksesta ajajalle
aiheutuvista kustannuksista.
10. EMX125-osallistumisehdot vuonna 2024
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupin Masterclass-kilpailusta valittu ajaja osallistuu
EMX125-mestaruuskilpailuihin vuonna 2024 osana Yamaha MX bLU cRU -tiimiä.
b) Ajajaa koskevat ehdot, joista sovitaan YME:n kanssa tehdyssä vuosittaisessa
ajajasopimuksessa.
c) EMX125-kilpailuun osallistuvan ajajan on noudatettava YME:n ja tiimin antamia
sääntöjä ja ohjeita, jotka voivat koskea myös sponsorisopimuksia.
11. Kuvaoikeudet
Rekisteröitymällä Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröintilomakkeen ajaja sitoutuu siihen,
että hän myöntää tai hankkii edustajan välityksellä YME:lle ilmaiseksi 31.12.2023 saakka
ja historiankirjauksellisiin tarkoituksiin ennen 31.12.2023 valmistetuille materiaaleille
ajallisesti tai alueellisesti rajoittamattoman yksinoikeuden käyttää ajajan nimeä,
henkilökohtaista kilpailunumeroa, kilpailuasua tai -mallia, allekirjoitusta, nimikirjaimia,
ulkonäköä (mukaan lukien valokuvaamalla otetut muotokuvat, elokuvat, videot, CD- ja
DVD-ROM-levyt ja kaikki muut materiaalit tai sähköisessä muodossa välitetyt kommentit)
sekä kaikkia muita sähköisellä välineellä taltioituja ajajaa koskevaa materiaalia,
kommentteja ja mielipiteitä mainosten, myynninedistämistoimien ja YME:n valmistamien
ja/tai myymien moottoripyörien ja muiden tuotteiden myyntitarkoituksiin.
12. Kausi
Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröintihetkellä, ja sen voimassaolo päättyy
automaattisesti 31.12.2023 ilman erillistä YME:n tai ajajan antamaa ilmoitusta.
13. Sovellettava laki
a) Nämä ehdot ja edellytykset ovat olennainen osa rekisteröintiä. Rekisteröitymällä
Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröintilomakkeen ajaja hyväksyy ehdot ja
edellytykset.
b) Ajaja sitoutuu siihen, että Cupiin (osallistumiseen) liittyviin riitoihin, mukaan lukien
ajajan YME:lle toimittamien tietojen käyttö, sovelletaan Alankomaiden lakia ja ne
ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa Alankomaissa.
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YZ85 – EHDOT JA
EDELLYTYKSET

1. YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun osapuolet
a) Yamaha Motor Europe N.V. (jäljempänä YME), mukaan lukien sen maayksiköt.
b) Infront Moto Racing (jäljempänä IMR).
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM / FIM Europe).
2. Osapuolten tehtävät ja vastuut
YME määrittää YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun (jäljempänä "Cup") rakenteen
ja
säännöt.
YME
on
yksikkö,
joka
vastaa
Cupin
markkinointija
myynninedistämisoikeuksien hallinnasta. YME on taho, joka on vastuussa tähän
projektiin osallistuvien sidosryhmien välisistä toimista.
b) YME:n maatoimistot vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydestä
ajajiin sekä tarjoavat ajajille bLU cRU -tervetuliaispakkauksen ja tarrasarjan YME:n
pääorganisaation puolesta.
c) IMR hallinnoi SuperFinalen televisiointioikeuksia ja organisoi YZ85 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinalen vuosittaisessa MXGP / Motocross of Nations MXoN tapahtumassa. IMR on sidosryhmä, joka on suorassa yhteydessä FIM:n tai FIM
Europen kanssa SuperFinale-tapahtumaa varten.
d) YME vastaa YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen järjestämisestä osana
MXGP/MXoN-kierrosta.
e) SuperFinale-tapahtuman lisensoinnissa noudatetaan FIM Europen urheilullisia ja
teknisiä määräyksiä (vain kertaluontoinen mannermainen lisenssi tai vuosittainen
European 85 -mestaruuslisenssi sallitaan), ja on kilpailijan vastuulla hankkia
tarvittava kilpailulisenssi kansallisen liiton kautta. Tiedot näistä ovat FIM:in
verkkosivuilla ja extranetissä.
f) Kun näissä ehdoissa ja edellytyksissä viitataan tarvittaessa ajajaan tai ajajiin,
tarkoitetaan nimenomaisesti ajajaa ja hänen laillista edustajaansa.
a)

3. Cupin rakenne
a) Ilmoittautuminen
Online-ilmoittautuminen Cupiin on mahdollista 27.9.2022–28.2.2023.
b) Kansallinen mestaruussarja
Cup on kiinteä osa kansallista mestaruussarjaa, joissa Yamaha-kilpailijoilla on oma
sijoituksensa. Sijoitus lukitaan 1.8.2023 SuperFinale-ajajien valintaa varten.
c) SuperFinale
Kunkin kansallisen mestaruussarjan parhaat ajajat ajavat SuperFinaleissa, jotka
järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana osana MXGP/MXoNpäätapahtumaa:
SuperFinalen palkintokorokeseremonia
Kolme ensimmäistä kilpailijaa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 1. sija: malja,
laatta tai FIM Europe -mitali
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2. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali
3. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali
YME Distributor Award -kunniamaininta jaetaan kansalliselle jälleenmyyjälle, joka on ollut
aktiivisin seuraavilla vastuualueilla: yhteydenotot, ilmoittautumiset, tulostiedot, mediatiedot
ja läsnäolo kentällä.
Nuoren ajajan Youngest Rider -palkinto annetaan SuperFinalen nuorimmalle kilpailijalle.

d) bLU cRU Masterclass
Kolme parasta ajajaa sekä YME-kilpailukomitean SuperFinalesta MXGP:ssä valitsemat
kaksi villin kortin ajajaa osallistuvat kolmen päivän (loka-marraskuu 2023) Masterclassiin
bLU cRU Ambassadorien kanssa.
e) EMX 85 Zone ja vuoden 2024 lopullinen ajo
YME:n kilpakomitean ja bLU cRU Ambassadorien valitsema paras Masterclass-ajaja saa
Yamahan tuen kohdassa 10 ilmoitetuilla ehdoilla kaudella 2024.
4. Osallistumisvaatimukset
a) Osallistuminen Cupiin on rajattu Euroopan kansallisiin mestaruussarjoihin osallistuville.
b) Ajajalla on oltava kansallisen moottoriliiton kilpailulisenssi, ja hänen on noudatettava
kansallisia kilpailu- ja teknisiä sääntöjä sekä kilpailtava Yamaha YZ85:llä paikallisessa
mestaruussarjassa eurooppalaisessa maassa.
c) Cupin osallistujan on oltava iältään 11–13 vuotta.
Osallistujan on oltava täyttänyt vähintään 11 vuotta tapahtuman ensimmäisissä
teknisissä tarkastuksissa, jotka tehdään yleensä perjantaipäivänä.
Enimmäisikä on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona ajaja täyttää 13 vuotta.
d) Cupiin osallistuvien ajajien tulee ehdottomasti käyttää kansallisessa mestaruussarjassa
sekä SuperFinale- ja Masterclass-tapahtumissa YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup tarrasarjaa ja Paddock Blue -tervetulopakkauksen tuotteita, jotka he saavat YME:n
maatoimistoilta.
5. Vakuutus
a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupin osallistumisvakuutus on kunkin kansallisen liiton ja
erityisesti SuperFinalen osalta FIM:n järjestämisvastuulla.
b) Korvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liittojen lisensseihin
sisältyvien vakuutusten mukaisesti.
c) Ajaja tunnustaa ja hyväksyy riskit ja vaarat, joita Cupiin osallistuminen voi aiheuttaa.
YME ja/tai sen maatoimistot eivät vastaa mistään onnettomuuksista, jotka aiheuttavat
vammoja, pitkäaikaisia tai pysyviä liikuntarajoitteita tai kuoleman.
6. Osallistuminen tapahtumiin
a) Ajajien on kilpailtava kansallisessa mestaruussarjassaan Yamaha YZ85:llä, ja heidän on
osallistuttava vähintään 50 % kyseisen mestaruussarjan kilpailuista voidakseen osallistua
SuperFinale-kilpailuun.
b) YME on vastuussa SuperFinale-kilpailijoiden osoittamisesta kilpailuun maittain ja
kilpailijoiden valinnasta.
c)

Yhteensä 40 ajajaa osoitetaan SuperFinale-kilpailuun seuraavien alueperusteiden
7

mukaisesti:
Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat –
yhteensä 14 ajajaa.
Ryhmä B. Ruotsi/Norja/Tanska/Suomi/Belgia/Itävalta/Sveitsi – yhteensä 18 ajajaa.
Ryhmä C. Kreikka/Portugali/Puola/Turkki/Ukraina/Latvia/Viro/Kroatia – yhteensä 8
ajajaa.
Rekisteröinnin päätyttyä maakohtainen ajajajako määritetään rekisteröitymismäärien
mukaisesti, jolloin tarkoituksena on tarjota ajajille samanlainen mahdollisuus haastaa
SuperFinale-kanssakilpailijat kunkin ryhmän sisällä.
d) Niillä ajajilla, jotka onnistuvat pääsemään Cupin seuraavaan vaiheeseen, on velvollisuus
osallistua kilpailuun, jollei hyväksyttävä este (esim. loukkaantuminen, vakava
terveysongelma) sitä estä. Tällöin ajaja korvataan varasijalla olevalla ajajalla.
7. Kustannukset
a) Kaikki Cupin osallistumiskustannukset (kansalliset mestaruuskilpailut, SuperFinale ja bLU
cRU Masterclass) ovat kuljettajan ja/tai hänen tiiminsä vastuulla, mukaan lukien mutta
niihin rajoittumatta kuljetus ja logistiikka, pyörän ostaminen ja käyttö, varaosat, huollot
ja mekaanikon työt, lisenssi kansalliseen mestaruussarjaan sekä SuperFinale.
b) Cupissa ei ole osallistumismaksua. Tämä koskee niin SuperFinale-, Masterclass- kuin
EMX85-ajajia (ei koske kansallisen cupin sääntöjä, kansallisen mestaruussarjan lisenssiä
ja kansallisen liiton tai järjestäjän määrittämiä osallistumismaksuja).
c) YME:n maatoimistot tarjoavat maksuttoman bLU cRU tervetuliaispakkauksen (2 t-paitaa,
1 hupparin, 1 sateenvarjon, 1 lippiksen ja 1 selkärepun) ja 1 tarrasarjan pyörää varten.
Jos ajaja tarvitsee enemmän tervetulopakkauksen mukana toimitettavia välineitä ja
tarrasarjoja, ne tulee pyytää YME:n maatoimistoilta bLU cRU -koordinaattorin
välityksellä. Materiaalit toimitetaan ajajalle tuettuun hintaan.
8. Rekisteröintiohjeet
a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupiin liittyminen edellyttää online-rekisteröintiprosessin
kaikkien vaiheiden noudattamista. >;
b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyttä ajajaan 14 päivän kuluessa
rekisteröinnin vahvistamisesta.
c) Ajajan on ilmoitettava kaikki tiedot oikein.
9. Tapahtumien peruuttaminen
YME pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa, mistä tahansa
syystä ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai peruuttaa kokonaan tai osittain Cupin
ja/tai sitä koskevat ehdot ja edellytykset. YME ei ole vastuussa peruutuksesta ajajalle
aiheutuvista kustannuksista.

8

10. EMX85-osallistumisehdot vuonna 2024
a) bLU cRU Masterclass -kilpailusta valittu ajaja osallistuu EMX85-mestaruussarjaan
vuonna 2024.
b) Ajajaa koskevat ehdot, joista sovitaan YME:n kanssa tehdyssä vuosittaisessa
ajajasopimuksessa.
a. N° 1 YZ85 (laina käyttöön) – 1 GYTR-sarja – 1 vakiovaraosat (enimmäisarvo € 3
000 €)
c) EMX85-kilpailuun osallistuvan ajajan on noudatettava YME:n ja tiimin antamia sääntöjä
ja ohjeita, jotka voivat koskea myös sponsorisopimuksia.
11. Kuvaoikeudet
Ajaja myöntää tai hankkii edustajan välityksellä YME:lle ilmaiseksi 31.12.2023 saakka ja
historiankirjauksellisiin tarkoituksiin ennen 31.12.2023 valmistetuille materiaaleille
ajallisesti tai alueellisesti rajoittamattoman yksinoikeuden käyttää ajajan nimeä,
henkilökohtaista kilpailunumeroa, kilpailuasua tai -mallia, allekirjoitusta, nimikirjaimia,
ulkonäköä (mukaan lukien valokuvaamalla otetut muotokuvat, elokuvat, videot, CD- ja
DVD-ROM-levyt ja kaikki muut materiaalit tai sähköisessä muodossa välitetyt kommentit)
sekä kaikkia muita sähköisellä välineellä taltioituja ajajaa koskevaa materiaalia,
kommentteja ja mielipiteitä mainosten, myynninedistämistoimien ja YME:n valmistamien
ja/tai myymien moottoripyörien ja muiden tuotteiden myyntitarkoituksiin.
12. Kausi
Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröintihetkellä, ja sen voimassaolo päättyy
automaattisesti 31.12.2023 ilman erillistä YME:n tai ajajan antamaa ilmoitusta.
13. Sovellettava laki
a) Nämä ehdot ja edellytykset ovat olennainen osa rekisteröintiä. Rekisteröitymällä
Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröintilomakkeen ajaja hyväksyy ehdot ja
edellytykset.
b) Ajaja sitoutuu siihen, että Cupiin (osallistumiseen) liittyviin riitoihin, mukaan lukien
ajajan YME:lle toimittamien tietojen käyttö, sovelletaan Alankomaiden lakia ja ne
ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa Alankomaissa.
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YZ65 – EHDOT JA
EDELLYTYKSET

1. YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun osapuolet
a) Yamaha Motor Europe N.V. (jäljempänä YME), mukaan lukien sen maayksiköt.
b) IMR Moto Racing (jäljempänä IMR).
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM / FIM Europe).
2. Osapuolten tehtävät ja vastuut
YME määrittää YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup -kilpailun (jäljempänä "Cup") rakenteen
ja
säännöt.
YME
on
yksikkö,
joka
vastaa
Cupin
markkinointija
myynninedistämisoikeuksien hallinnasta. YME on taho, joka on vastuussa tähän
projektiin osallistuvien sidosryhmien välisistä toimista.
b) YME:n maatoimistot vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydestä
ajajiin sekä tarjoavat ajajille bLU cRU - tervetuliaispakkauksen ja tarrasarjan YME:n
pääorganisaation puolesta.
c) IMR hallinnoi SuperFinalen televisiointioikeuksia ja organisoi YZ65 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinalen MXGP / Motocross of Nations MXoN -tapahtumassa. IMR
on sidosryhmä, joka on suorassa yhteydessä FIM:n tai FIM Europen kanssa
SuperFinale-tapahtumaa varten.
d) YME vastaa YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen järjestämisestä osana
MXGP/MXoN-kierrosta.
e) SuperFinale-tapahtuman lisensoinnissa noudatetaan FIM Europen urheilullisia ja
teknisiä määräyksiä (vain kertaluontoinen mannermainen lisenssi tai vuosittainen
European 65 -mestaruuslisenssi sallitaan), ja on kilpailijan vastuulla hankkia
tarvittava kilpailulisenssi kansallisen liiton kautta. Tiedot näistä ovat FIM:in
verkkosivuilla ja extranetissä.
f) Kun näissä ehdoissa ja edellytyksissä viitataan tarvittaessa ajajaan tai ajajiin,
tarkoitetaan nimenomaisesti ajajaa ja hänen laillista edustajaansa.
a)

3. Cupin rakenne
a) Ilmoittautuminen
Online-ilmoittautuminen Cupiin on mahdollista 27.9.2022–28.2.2023.
b) Kansallinen mestaruussarja
Cup on kiinteä osa kansallista mestaruussarjaa, joissa Yamaha-kilpailijoilla on oma
sijoituksensa. Sijoitus lukitaan 1.8.2023 SuperFinale-ajajien valintaa varten.

c) SuperFinale
Kunkin kansallisen mestaruussarjan parhaat ajajat ajavat SuperFinaleissa, jotka
järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana osana MXGP/MXoNpäätapahtumaa.
SuperFinalen palkintokorokeseremonia
Kolme ensimmäistä kilpailijaa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 1. sija: malja,
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laatta tai FIM Europe -mitali
2. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali
3. sija: malja, laatta tai FIM Europe -mitali
YME Distributor Award -kunniamaininta jaetaan kansalliselle jälleenmyyjälle, joka on ollut
aktiivisin seuraavilla vastuualueilla: yhteydenotot, ilmoittautumiset, tulostiedot, mediatiedot
ja läsnäolo kentällä.
Nuoren ajajan Youngest Rider -palkinto annetaan SuperFinalen nuorimmalle kilpailijalle.

d) bLU cRU Masterclass
Kolme parasta ajajaa sekä YME-kilpailukomitean SuperFinalesta Monster Energy FIM
Motocross of Nations -tapahtumassa valitsemat kaksi villin kortin ajajaa osallistuvat
kolmen päivän (loka-marraskuu 2023) Masterclassiin bLU cRU Ambassadorien kanssa.
e) EMX 65 Zone ja vuoden 2024 lopullinen ajo
YME:n kilpakomitean ja bLU cRU Ambassadorien valitsema paras Masterclass-ajaja saa
Yamahan tuen kohdassa 10 ilmoitetuilla ehdoilla kaudella 2024.
4. Osallistumisvaatimukset
a) Osallistuminen Cupiin on rajattu Euroopan kansallisiin mestaruussarjoihin osallistuville.
b) Ajajalla on oltava kansallisen moottoriliiton kilpailulisenssi, ja hänen on noudatettava
kansallisia kilpailu- ja teknisiä sääntöjä sekä kilpailtava Yamaha YZ65:llä paikallisessa
mestaruussarjassa eurooppalaisessa maassa.
c) Cupin osallistujan on oltava iältään 8–11 vuotta.
Osallistujan on oltava täyttänyt vähintään 8 vuotta tapahtuman ensimmäisissä teknisissä
tarkastuksissa, jotka tehdään yleensä perjantaipäivänä.
Enimmäisikä on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona ajaja täyttää 11 vuotta.
d) Cupiin osallistuvien ajajien tulee ehdottomasti käyttää kansallisessa mestaruussarjassa
sekä SuperFinale- ja Masterclass-tapahtumissa YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup tarrasarjaa ja Paddock Blue -tervetulopakkauksen tuotteita, jotka he saavat YME:n
maatoimistoilta.
5. Vakuutus
a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupin osallistumisvakuutus on kunkin kansallisen liiton ja
erityisesti SuperFinalen osalta FIM:n järjestämisvastuulla.
b) Korvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liittojen lisensseihin
sisältyvien vakuutusten mukaisesti.
c) Ajaja tunnustaa ja hyväksyy riskit ja vaarat, joita Cupiin osallistuminen voi aiheuttaa.
YME ja/tai sen maatoimistot eivät vastaa mistään onnettomuuksista, jotka aiheuttavat
vammoja, pitkäaikaisia tai pysyviä liikuntarajoitteita tai kuoleman.
6. Osallistuminen tapahtumiin
a) Ajajien on kilpailtava kansallisessa mestaruussarjassaan Yamaha YZ65:llä, ja heidän on
osallistuttava vähintään 50 % kyseisen mestaruussarjan kilpailuista voidakseen osallistua
SuperFinale-kilpailuun.
b) YME on vastuussa SuperFinale-kilpailijoiden osoittamisesta kilpailuun maittain ja
kilpailijoiden valinnasta.

c)

Yhteensä 40 ajajaa osoitetaan SuperFinale-kilpailuun seuraavien alueperusteiden
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mukaisesti:
Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat –
yhteensä 14 ajajaa.
Ryhmä B. Ruotsi/Norja/Tanska/Suomi/Belgia/Itävalta/Sveitsi – yhteensä 18 ajajaa.
Ryhmä C. Kreikka/Portugali/Puola/Turkki/Ukraina/Latvia/Viro/Kroatia – yhteensä 8
ajajaa.
Rekisteröinnin
päätyttyä
maakohtainen
kuljettajajako
määritetään
rekisteröitymismäärien mukaisesti, jolloin tavoitteena on tarjota ajajille samanlainen
mahdollisuus haastaa SuperFinale-kanssakilpailijat kunkin ryhmän sisällä.
d) Niillä ajajilla, jotka onnistuvat pääsemään Cupin seuraavaan vaiheeseen, on velvollisuus
osallistua kilpailuun, jollei hyväksyttävä este (esim. loukkaantuminen, vakava
terveysongelma) sitä estä. Tällöin ajaja korvataan varasijalla olevalla ajajalla.
7. Kustannukset
a) Kaikki Cupin osallistumiskustannukset (kansalliset mestaruuskilpailut, SuperFinale ja bLU
cRU Masterclass) ovat kuljettajan ja/tai hänen tiiminsä vastuulla, mukaan lukien mutta
niihin rajoittumatta kuljetus ja logistiikka, pyörän ostaminen ja käyttö, varaosat, huollot
ja mekaanikon työt, lisenssi kansalliseen mestaruussarjaan sekä SuperFinale.
b) Cupissa ei ole osallistumismaksua. Tämä koskee niin SuperFinale-, Masterclass- kuin
EMX65-ajajia (ei koske kansallisen cupin sääntöjä, kansallisen mestaruussarjan lisenssiä
ja kansallisen liiton tai järjestäjän määrittämiä osallistumismaksuja).
c) YME:n maatoimistot tarjoavat maksuttoman bLU cRU tervetuliaispakkauksen (2 t-paitaa,
1 hupparin, 1 sateenvarjon, 1 lippiksen ja 1 selkärepun) ja 1 tarrasarjan pyörää varten.
Jos ajaja tarvitsee enemmän tervetulopakkauksen mukana toimitettavia välineitä ja
tarrasarjoja, ne tulee pyytää YME:n maatoimistoilta bLU cRU -koordinaattorin
välityksellä. Materiaalit toimitetaan ajajalle tuettuun hintaan.
8. Rekisteröintiohjeet
a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupiin liittyminen edellyttää online-rekisteröintiprosessin
kaikkien vaiheiden noudattamista. >;
b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyttä ajajaan 14 päivän kuluessa
rekisteröinnin vahvistamisesta.
c) Ajajan on ilmoitettava kaikki tiedot oikein.
9. Tapahtumien peruuttaminen
YME pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja milloin tahansa, mistä tahansa
syystä ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tai peruuttaa kokonaan tai osittain Cupin
ja/tai sitä koskevat ehdot ja edellytykset. YME ei ole vastuussa peruutuksesta ajajalle
aiheutuvista kustannuksista.
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10. EMX65-osallistumisehdot vuonna 2024
a) bLU cRU Masterclass -kilpailusta valittu ajaja osallistuu EMX65-mestaruussarjaan
vuonna 2024.
b) Ajajaa koskevat ehdot, joista sovitaan YME:n kanssa tehdyssä vuosittaisessa
ajajasopimuksessa.
a. N° 1 YZ65 (laina käyttöön) – 1 GYTR-sarja – 1 vakiovaraosat (enimmäisarvo € 3
000 €)
c) EMX65-kilpailuun osallistuvan ajajan on noudatettava YME:n ja tiimin antamia sääntöjä
ja ohjeita, jotka voivat koskea myös sponsorisopimuksia.
11. Kuvaoikeudet
Ajaja myöntää tai hankkii edustajan välityksellä YME:lle ilmaiseksi 31.12.2023 saakka ja
historiankirjauksellisiin tarkoituksiin ennen 31.12.2023 valmistetuille materiaaleille
ajallisesti tai alueellisesti rajoittamattoman yksinoikeuden käyttää ajajan nimeä,
henkilökohtaista kilpailunumeroa, kilpailuasua tai -mallia, allekirjoitusta, nimikirjaimia,
ulkonäköä (mukaan lukien valokuvaamalla otetut muotokuvat, elokuvat, videot, CD- ja
DVD-ROM-levyt ja kaikki muut materiaalit tai sähköisessä muodossa välitetyt kommentit)
sekä kaikkia muita sähköisellä välineellä taltioituja ajajaa koskevaa materiaalia,
kommentteja ja mielipiteitä mainosten, myynninedistämistoimien ja YME:n valmistamien
ja/tai myymien moottoripyörien ja muiden tuotteiden myyntitarkoituksiin.
12. Kausi
Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröintihetkellä, ja sen voimassaolo päättyy
automaattisesti 31.12.2023 ilman erillistä YME:n tai ajajan antamaa ilmoitusta.
13. Sovellettava laki
a) Nämä ehdot ja edellytykset ovat olennainen osa rekisteröintiä. Rekisteröitymällä
Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröintilomakkeen ajaja hyväksyy ehdot ja
edellytykset.
b) Ajaja sitoutuu siihen, että Cupiin (osallistumiseen) liittyviin riitoihin, mukaan lukien
ajajan YME:lle toimittamien tietojen käyttö, sovelletaan Alankomaiden lakia ja ne
ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa Alankomaissa.
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